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ام. ناگزیرم به  ام، نه! درمانده راهم دارد. مانده نه رفتن از این در مقدّر است، نه ماندن و پا پس کشیدن از آنچه چشم به
داشتی  هیچ چشم درون آنچه دیرزمانی است بی آور به جا برگشتنی است دلهره از این رفتن. اما چه رفتنی؟ مگر نه اینکه رفتن

ای که خود به من چشم دوخته است.  دوختن در حفره عقب چرخاندن کله است. چشم جا به ام. رفتن از این پشت این در گذاشته
ازگشتی در کار نخواهد بود. چرا که رفتن از اگر بروم، اگر پا بیرون بگذارم از این در، اگر در بگشایم و بیرون بروم، ب

 جا خود بازگشتن است. این
ای دور افتاده از شهری در میان دشتی خشک و سوزان، اما پوشیده از  ی خیابانی در گوشه جا اتاقی است در حاشیه این

هایی  یز نور خورشید، با سایهسوخته و واداده در تابش ت هایی هستند سینه حال که از دور شبیه تخته سنگ گیاهانی تنک و بی
وعده و هتاک. چه  رو شاید دروغ بخش و نوید دهنده؛ و از این تحرک، در معرض بادهایی سرد، اما حیات اندوهناک و بی

گریستم. اما اکنون روز است. روزتر از آنی که  گرفتم و می ام را بین زانوهایم می گریختم یا کله هایی! اگر شب بود می سایه
 ها چشم بردارم و به جایی دیگر بدوزم؟ توانم از این سایه برهانی روشن باشد میان آسمان. پس چگونه میخورشید 
گو؛ با چشمانی فراخ که از دور چون  خلق، بذله جا بیایم، مردی بودم وارسته، خوش ها پیش، قبل از اینکه به این سال

ای ناقابل پیشکش به آقای  دستمالی ابریشمین، همچون هدیه درخشید و از نزدیک یاقوتی بود پیچیده در ی قطبی می ستاره
راه که در ذهن خود عاشق را بارها برای  اش. یا سوغاتیْ بیش از انتظار برای معشوقی چشم به دریغ فرماندار، به پاس تالش بی

اش را بزدل  ه رقیباناش سرزنش کرده است؛ و یا شاید مزد شست پهلوانی نامدار که از روی عادتی دیرین گری مالحظه بی
ام.  پسند تلویزیونی دیده طور اتفاقی در یک سریال عامه ام که شاید به ها تصاویری است از گذشته ی این همه  کند. خطاب می

 گاه بدن بود با گردنی واداده، یا کمری قوزکرده و در خود فرورفته. بازویی کشیده و استخوانی که تکیه
ی آموزش زبان  گونه که در کتابی قدیمی خوانده بودم یا شاید در کتابچه ن وسطایی آنای قرو جایی بودم شبیه صومعه

ها که در تاریخ پر فراز و نشیب خود هر از چند گاهی میزبان جنایتی مخوف و رازآلودند. معمایی  انگلیسی. از آن صومعه
آسایی یک  جا به طرز معجزه شوند. اما آن ر محو میای نمو های پرپیچ و خم یا در سردابه هایی که در داالن ناگشودنی، با سرنخ
رنگ و دلگیر از خود  ای پرده که نور روز را قهوه های بلند و بی ای بود. با دیوارهایی چرکین و پنجره رستوران بین جاده

و ساعتی بیاسایم. ای امن که اتراق کنم  گشتم یا گوشه گریختم، یا شاید گریخته بودم و پیِ سرپناهی می گذراند. باید می می
ای  جستم. شاید او را با وعده نیتی در رفتارش نمی نمود که هیچ حسن ام مزدوری می خدمت با چشمان کنجکاوش در نگاه پیش

 ام؟  اش چه کرده جان ام. آنگاه با جسد بی ام و کشته ای دور از دیدرس کشانده کودکانه به گوشه
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ام، و نه زور بازو. نه چمدانی بزرگ که او را  اش نه چاقویی داشته مثله کردن ام. برای برای به خاک سپردن او وقت نداشته
ای  ای در نزدیکی که جسدش را به آب بسپارم. قطعن او را با مشقت فراوان به گوشه در آن مچاله کنم، و نه رودخانه

اختمان صومعه. غیر از این نبوده ام. شاید در انباری متروک، پشت س اش کرده ام و زیر یک مشت خرت و پرت پنهان کشانده
 گریختم.  ام. باید می است. گرچه ممکن است او را به حال خود رها کرده باشم. زیرا زمانی برای از دست دادن نداشته

 
کردم نزدیک  اش اشاره می شدم. تنها هنگامی که با انگشت به سوی گاه به آن نزدیک نمی ام دوردستی بود که هیچ گریزگاه

کشید و دور  رفتم؛ خود را عقب می گذاشتم و می که پا در راه می اش بروم. اما همین کرد که به سمت ترغیبم میآمد و  می
نمود. آیا بهتر این نبود که مسیری جز این  یافتن به آن در پرتو عمری انسانی بسیار بعید می شد. آنقدر دور که دست می

ام!  که انتخاب دیگری پیشِ رو نداشته ها بیاندیشم؛ در حالی نه به این سوالجستم؟ اما چگو گزیدم؟ یا گریزگاهی دیگر می برمی
ی گریز وجود ندارد. راه از پیِ رفتن  گاه راهی غیر از این متصور نبوده است. گرچه هیچ راهی به سوی نقطه برای من هیچ
ها،  ها و جاده گشاید، از میان خیابان میام تابع نیروی گریزانی است که راه خود را  که رفتن یابد. در حالی من امتداد می

ها. سیاهی شب، خود دلیلی است برای رفتن، زردی آفتاب و خاکستریِ هوای ابرآلود هم. استکان چای از  ها و کوه دشت
گذرد، تصویری که به  ام می شود، بوی عجیبی که با عجله از مشام خانه، وقتی که درون نعلبکی چفت می ی قهوه پشت شیشه

کشند،  ها، مردمی که از هر طرف سرک می ی راننده آید، صدای تصادف دو اتوموبیل، سپس دعوا و مرافعه بسیار آشنا می نظرم
 افتد و دیگر کسی جلودارش نخواهد بود.  کنند. نیروی گریز به کار می ها دالیلی هستند که رفتن را تحریک می ی این همه

نایافتنی. چند روزی  فتم. با چیزی کوچک و دلپذیر، گاهی بزرگ و دستفری ای می ها خودم را با وعده پیش از این
ام  های پر برف به درون سینه ترین قله شد. بهمنی عظیم از مرتفع گذشت. اما به ناگاه زمان متوقف می دلخوش بودم و عمر می

تراشیدم،  ای می را با خود ببرد بهانهکه رفتن م دانستم که هنگام رفتن است. اما پیش از این آشفت. می لغزید و دلم را می می
کرد.  گذراندم تا زخم دوباره دهان باز می شد. چند روزی را دلخوش می کردم و سرم به آن گرم می ای دست و پا می وعده

دنی اش. دست به سینه با گر روی نشستم. روبه کشیدم. به انتظارش می آنکه بدانم انتظار می گویا شکفتنِ زخم را ناخواسته و بی
ای دیگر  اش غنچه های مچاله پژمرد، آنگاه از گلبرگ شکفت و می ای می واداده، کمری قوز کرده و در خود فرورفته. غنچه

گذشت،  ها از روی سطح سرخ و نمناک زخم می شدند. چیزی شبیه گذر فصل شکفتند و پژمرده می ها می زد. غنچه جوانه می
 دریغ نموداری افتان و خیزان بود.  جزئی و مکرر، که خود تکرار بیآنکه چیزی را تغییر بدهد. تغییراتی  بی

تازم؛ اگر  دیدم که به سوی جنگلی تاریک می ای سهمگین می بستم، خود را سوار بر ارابه اغلب اوقات که چشم فرو می
دهد. شمشیرم را باال  مله میاش دستور ح ی تحت فرمان دیدم که به دسته نظام بلند قامتی می نگریستم خود را سواره تر می دقیق

ام با نیزه و شمشیرهای آخته به صفوف  آوردم؛ سربازان دادم. آنگاه که نوک شمشیر را پایین می بردم و در آسمان تکان می می
 بردند.  دشمن یورش می

م که هنوز دید ی جنگجویی می پاره ی قبل از تصادم، خود را بدن پاره اما پیش از آنکه به دشمن برسند؛ درست لحظه
اش را از تابش  زدند تا بدن مجروح اش به گرد او حلقه می رزمان کشید. اما کوتاه و رو به زوال. هم اش زبانه می ی زندگی شعله

دوختند. هر  های او چشم می شدند و با چشمانی تنگ به درون زخم یکی خم می مستقیم نور سوزان خورشید بپوشانند. یکی
ها با  خواند. آن دوختن در آن حفره فرامی ی دست به چشم یافت، دیگران را با اشاره دیدنی میکدام که در هر زخم چیزی 

ای نگریستن در آن زخم سر  آور، برای لحظه شتافتند و در ازدحامی سرگیجه کننده می ناپذیر به استقبال دعوت اشتیاقی وصف
انداختند. در تمام این مدت  ونین یکدیگر را از پا میشدند یا در نزاعی خ شناختند. گاهی دست به گریبان می از پا نمی

ام را با نهیبی هولناک از گرد خود بپراکنم؛ چرا که تابش سوزان  رزمان خواستم از یک پهلو به پهلوی دیگرم بچرخم و هم می
آمد که به  ام بیرون می کاه از میان دهانِ گشوده ای جان داشتم. اما دریغ از حرکتی ناچیز، تنها ناله تر می خورشید را خوش

ام  ها را زیر نگاه همرزمان ها، مور مورِ زخم شد. چون افلیجی ناتوان از پراندن مگس می سرعت در میان هیاهوی مشتاقان گم 
 شان را داشته باشم. آنکه قدرت راندن آوردم، بی تاب می
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ندم. از صندلی باال رفتم. بدنم را روی میز خیز خود را به سوی میز تحریرم کشا ، سینه یک روز پس از این کابوس شبانه
ای نوشتم و از او  ام گرفته بودم برای فرماندار نامه سختی میان انگشتان ای خم شدم و با مدادی که به انداختم. روی کاغذ باطله

اده بود که هرگز خواستم تدبیری بیندیشد تا بتوانم به کار سابقم بازگردم. بعد از چند هفته، آقای فرماندار شخصن پاسخ د
ربط پیگیری  ی کار و مراجع ذی کارمندی به این نام و مشخصات نداشته است و توصیه کرده بود مراتب را از طریق اداره

 ام فراموش شده باشد. ساله کنم. اما چگونه ممکن بود سوابق درخشان و خدمت چندین
خوشم کند. تا  ام را توجیه کند. دل وانست ماندنت ای مهیا کنم. سرگرمی کوچکی می تصمیم گرفتم برای خود بازیچه

ام را به جستجو کاویدم.  رو، اطراف ام. از این ای به تهذیب اخالق نشسته خشنود از در فاصله بگیرم. گویی درون صومعه
م. چیزی به خاطر ام متمرکز کرد دردخور نیافتم. ذهنم را بر آنچه زمانی داشته روز میان دیوارها را جوییدم. اما چیزی به شبانه

دانستم اما بسیار دور از دسترس  شان را می گاه دانستم اکنون کجا هستند. یا مخفی نیاوردم. یا چیزهایی را به یاد آوردم که نمی
 فرساتر از بیرون رفتن از این در بود. شان طاقت من بودند. آنقدر دور که جستن

، آن را  رنگ. روزی با شوقی کودکانه هایی سیاه تهی با نقش و میانشکل کوچکی داشتم. قرمز رنگ  به یاد آوردم قاب مربع
ام بین دو  ی دورترین انگشتان توانستم آن را در بیشترین فاصله ام گرفته بودم. به قدری کوچک بود که می روی دست راست

نگریستم. در این  می ی آن دست چپم را ام گرفته بودم و از درون چشمه انگشت روی دست نگهدارم. قاب را پیش چشمان
ام را برای مدتی کوتاه از کار انداخت. آنقدر اندک که قاب فرصتِ افتادن نداشت و  لحظه فلجی زودگذر تمامی اعضای

ی بینایی خود گذراند. بعد از این فلج عمومی، دریافتم ارتباط مغز با دست  ای از قوه ام ندیدن را چون اختاللی شبکه چشمان
ای عصب برای جنبش حیات در اندام  شده است. گویی دست چپ از مچ دست به سمت انگشتان رشتهام به کلی قطع  چپ

کردم. چرا  ام احساس می ی بینایی ی مغز بر دست را از طریق قوه ای متفاوت از اراده دیدم اراده خود ندارد. اما در آنچه می
رسید. این  ها به نظر می از انرژی مغناطیسی عصب که دست نه همچون دستی فلج، بلکه چون دستی سالم و طبیعی، سرشار

اند. اما نه حرکتی که از سوی  ام انگشتان دست چپ به حرکت افتاده ی نگاه دیدم به واسطه احساس زمانی قوت گرفت که می
شود.  ل میها اعما ی قاب و از طریق نگریستن من بر آن ی چشمه واسطه مغز فرمان داده یا کنترل شود، بلکه جنبیدنی که به

اش، بلکه  بیند؛ نه چون نتیجه و پیامد فرمان دهد و بالفاصله این حرکات را می ام حرکت انگشتان را فرمان می دریافتم چشمان
 همچون همزمانی صدای شلیک گلوله و اصابت آن بر هدفی نزدیک. 

ی قاب نگریستم. اما به  اش را از طریق چشمه ام و حرکات موزون ها دست چپ سرخوش از کشف جدید خویش، ساعت
آمد؟ آیا دست  داشتم چه پیش می ام را به لرزه انداخت. به راستی اگر از قاب چشم برمی ناپذیر تمام اندام ای وصف ناگاه دلهره

اش  نگریستم دست به حالت کنونی ماند؟ اگر دوباره درون قاب را می می حرکت شد و بی چپم از مچ دست به پایین فلج می
کار همیشه در  نگرم، مغز این کهنه دارم و دوباره در آن می ی قاب بر می ام را از چشمه ای که نگاه گشت؟ آیا در فاصله بازمی

د ندارد که به محض چشم برگرفتن معرض اتهام، کنترل همه چیز را همچون سابق بر عهده خواهد گرفت؟ آیا این خطر وجو
 ام برای همیشه فلج و از کار افتاده شود؟  از درون قاب، دست چپ

ی زندگی  ای چشم از درون قاب بردارم. اما ادامه این ترس به قدری در من ریشه دواند که جرات نداشتم حتا برای لحظه
ی آزمایش بگذارم تا  ام را به بوته یم گرفتم احتماالت ذهنیناپذیر بود. بنابراین تصم آور و تحمل به این صورت، بسیار مالل

ی قاب  گرفتم چشم از چشمه بینی کنم. در این صورت با خیالی آسوده تصمیم می ی هر کنش را پیش بصورت تجربی نتیجه
بد بپذیرم. به این ام تا ا ناپذیر از زندگی بردارم یا نگران و مضطرب، باالجبار نگریستن درون آن را به عنوان بخشی جدایی

ای که پلک فرو بسته بودم، دست را فلج احساس  ام را اندکی افزایش بدهم. اگر در فاصله زدن دلیل متقاعد شدم که مدت پلک
توانستم  ی قاب عاقبت خوشایندی پیش رویم نیست. اما بر خالف انتظار، می یافتم که با چشم برداشتن از چشمه کردم در می می

ی قاب نگریستنِ  دانستم که در این لحظه نه مغز و نه از درونِ چشمه انم. با این حال، بصورتی کاملن غریزی میام را بجنب دست
ام  های ی آن، تصویری است ذهنی، حاضر پشت پلک دست، هیچکدام منشا حرکت انگشتان دست چپ نیستند. بلکه سرچشمه

ام حیات و  شفاف است که انگشتان ی این تصویر کدر و نیمه هدهد و به واسط ی قاب نشان می ام را از دورن چشمه که دست
ام( از پشت  تر از درون قاب دیده ی چیزی است که پیش شک اگر این تصویر ذهنی )که گویا خاطره جنبندگی دارند. بی

 ام محو شود؛ دست چپم به کلی فلج خواهد شد. های ی پلک پرده
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ام را از درون  توانستم نگاه جرا خوشایند بود. اکنون با خاطری آسوده میانگیزِ ما ی آزمایش به نسبت کلیتِ غم نتیجه
عهده بگیرد؛ به یاری آن تصویر ذهنی اختیارِ دستم را  توانست کنترل دست چپ را به ی قاب بردارم. اگر حتا مغز نمی چشمه

ام جا دادم. دست  ی چشمان را درون حدقه ام را چرخاندم و تمام محیط اتاق گرفتم. بنابراین با اطمینان خاطر، کله دست می به
ای دست تحت اختیار من بود و با  ام فرو کردم. بدون هیچ شبهه اش را الی موهای ام بردم و انگشتان ام را به سمت کله چپ

تر  ام مانند سابق نبودند. شفاف کردم. حتا بهتر از قبل. اما چشمان های نازک مو را احساس می اش رشته های حسی گیرنده
سو را از درون قاب  دوختم، تصویرِ آن نگریستند. به هر سو که چشم می ی قاب، اتاق را می دیدند. گویا از درون چشمه می
ام و از  ام گرفته ها را مانند یک قاب مربع شکل کوچک روی دست جلوی چشمان ها، آن ام پشت چشم دیدم. انگار نشسته می

ام فاصله انداخته است به نحوی که  پنداشتم تصویری به شدت واقعی میان من و پیرامون یبینم. آنگاه م ام را می پسِ آن اطراف
توانم ببینم، حرکت کنم و بر محیط اطراف کنترلی داشته باشم. شگفتا که این  هیچگاه بدون عبور از آن تصویر موهوم نمی

گری تصویر  یافتم؛ در حالی که میانجی ی نمیتصویر چیزی جز واقعیت پیشِ رویم نبود. در بهترین حالت بین آن دو تمایز
 کردم. موهوم را به عینه احساس می

ها چشم فرو بستم تا اینگونه نبینم،  نگرد. سال تهیِ کوچک می اش از پسِ یک قابِ میان های از آن پس انسانی هستم که چشم
رو در رو با محیطِ پیرامونم، تمام اشیاء  اندیشیدم. پس، ناگزیر چشم گشودم و در اولین مالقات اما چه سود! اینگونه می

ای دور از دسترس پنهان کردم. پس جستجو  رسیدند در گوشه هایی را که الزم به نظر می غیرضروری را دور ریختم و آن
اش گذراندنِ دقایقی است که گویی در انتظارِ  حاصل است؛ تنها فایده کنکی که سرگرمم کند؛ بی خوش برای یافتنِ دل

 کشند.  خورده را انتظار می اند. چون الشخورانی که مرگ جنگجویی زخم جویی به کمین نشسته انتقام
ی من چه خواهد  گذرد در نگاه خیره های الشخور بدوزم، رهگذری که از کنار ما می اگر سر بلند کنم و چشم در چشم

شک  ی جز فریفتگی نخواهد دید؟ بیی مرگ خویش است. او در نگاه من چیز ی فرشته که طعمهْ فریفته دید؟ درحالی
ای نامتناهی که مرزی است دشوار و ناپیمودنی  ایستد. جایی بیرون از مکان. گستره ای است که زمان می گی، لحظه فریفته

ای خروشان پیش پای من است. اگر  که رودخانه ام. چگونه از آن بگذرم، در حالی پیش پای زمان. من پشت این مرز ایستاده
آلودش با بدنی متورم و پوسیده خواهم دید. آنچنان واضح و  های گل نم و در آب چشم بدوزم، خود را میان موجسر خم ک

 ام.  ام پشت سر گذاشته تر چنین پیشامدی را با گوشت و پوست و استخوان شفاف که گویی پیش
کالم  اش هم های ام. با موج آن چشم دوختهو در   ای ایستاده گریختم، در برابر رودخانه ها، آنگاه که می شاید پیش از این

ای  گریختم، رودخانه اند. شاید آن زمان که می ای عمیق تحسین کرده ناپذیرم را برای غوطه ها اشتیاق وصف ام و آن شده
ن ام. آنگونه که چو ام، به گریزگاه خروشان خود را پیش پایم افکنده و سدّ راهم شده است. من به آن سوی رود چشم دوخته

 ی غضبناکِ مرگ را.  نگرم. فرشته ای در حال مرگ، الشخور را می طعمه
ام  ام. سرتا پا خیس، آتشی علم کرده ام. شناکنان یا سوار بر قایقی پوسیده به آن سوی رود رسیده شک از رودخانه گذشته بی

شکافد و با نگاهش  ای کوه را می با اشارهبال که  ام، در مدح پهلوانی سبک ها سروده ام. برای خود داستان و در گرمایش نشسته
ها از  نشیند. کاروان راهی پُر آمد و شد می هراساند. روزها بر دهلیز کاروانسرایی متروک، در میان شاه شاخ و دم را می غول بی

پوید تا  را می ی بیابان ها خسته و سرگشته پهنه پردازند. شب اش را با نگاهی فروتنانه می گذرند و مزد شست پیش روی او می
یابد. رقیبی  رساند و جز خود که بر دهلیز کاروانسرا نشسته است، رقیبی نمی اهریمنی برای مبارزه بیابد. اما شب را به صبح می

 نگرد. ی کاروانیان را می گریزد و عبور پیروزمندانه اش می آنچنان بزدل و ناتوان که سرافکنده از نگاه
رسد. عاشقی که معشوق را به قصد سرزمینی دور ترک کرده است. اما  ی دیگر به پایان میداستان همواره با آغاز ماجرای

شتابد. با خنجری  بها به مالقات معشوق می ای گران شود. آنگاه که عاشق با هدیه روایت با بازگشت ناگهانیِ او آغاز می
 های درخشان.  ای مرصع از عاج فیل و نگین پوالدین، آراسته به دسته

ی عاشق را بنوازد، شاید در مالقاتی دیگر از این  ی ارزشمند را نپذیرد. نه اینکه با دستِ رد سینه تواند این هدیه ق میمعشو
نظیرش سری  ی بی تصمیم عجوالنه صرف نظر کند. از طرفی دیگر ممکن است عاشق را با آغوش باز پذیرا شود و به پاس هدیه

تواند به خون آلوده شود، یا خون را چون شبحی زنده بر فراز خود به پرواز  همیشه می ی تسلیم فرود آورد. اما خنجر به نشانه
ای  کننده کشاند. به غفلت از تعقیب شک این فریبندگی زمان را به درازا می درآورد؛ خاصه که تاللوئی فریبنده داشته باشد. بی



 5/  جنگجوی فناناپذیر

 

است. اگر تعلل کنم خود را به من خواهد رساند. اما  های آتشفشانی نابهنگام به سمت من خیز برداشته چابک که چون گدازه
ی خار، از  های درهم تنیده ها بگذرم. از بوته ها و کوه ام. باید از صخره چگونه رهسپار شوم که راهی ناپیمودنی برگزیده

اینکه سرزمینی موعود به  ها بگذرم، بی های پهناور، دریاهای مواج. باید از تمام این های متراکم، آبشارهای لغزان، بیابان جنگل
 انتظارم نشسته باشد و دلخوش باشم که در پایانْ استراحتگاهی فراخ خواهم داشت.

ها بسرایم.  ام باید داستان های ی راه. برای گام ای دقیق و مدون، به همراه نقشه ای بچینم. برنامه  بایست برای رفتن برنامه می 
روند که گویی مادرزاد  ای چنان به رخوت فرو می ایستند و در گوشه از حرکت بازمیتا سرخوشانه به راه تن بسپارند. وگرنه 

ای جادویی بنوازم و خود را به آوازِ نی از سوراخ بیرون بکشم. اما بعید  بایست چون مارگیری هندی در نی اند. می فلج بوده
ام.  ام. بلکه در خود فرو رفته ما گام از گام بر نداشتهام؛ ا راه شوم. چه آواهای دلپذیری که شنیده دانم به آوازی خوش سربه می

 اند.  ام را به جایی بیرون از این در نبرده هایی مصمم که هیچگاه راه با گام
دهند. اگر تن نیز  ی تن از جا تکانم می دهند، نه به خواسته ام تن می ناپذیرند. نه به خواسته شک این پاها نگهبانانی آشتی بی

ای در هم کشیده، دور از من یکدیگر را در  شوند. با چهره اش می ها بلغزد و راه خود را پیش گیرد، مانع از آنبخواهد از فر
گردانند.  زنم رو می شان می اند. وقتی صدای ام به من پشت کرده کنند تحت فرمان قوزک پای اند. وانمود می آغوش گرفته

 اند. گریزند. شاید شرمسارِ گذشته ان، از من میش خوانم ی دست به سوی خود می که به ضربه هنگامی
ام بیشتر به یک متصدی بایگانی همانند است. آرام و  ام. شاید خودِ فرماندار. اما چهره سابقن کارمند فرمانداری بوده

که گویی از  هایی گود رفته و ساکن اند، چشم ی راه رها شده هایی که در نیمه حوصله، با چین زیر، کمی صبور و گاهی بی سربه
هایی  ام با رگ اند. با فکی آویزان و دهانی همیشه باز. دستان ام چسبانیده ای مادرزاد بیرون کشیده و در حدقه صورت مرده

ام شبیه  ایستادم، ایستادن تواند دچار لرزش دست باشد. قبلن که روی پا می لرزد. اما فرماندار نیز می سیاه و برجسته کمی می
خطی زیبا، کمی تندخو و در عین حال متواضع،  استکانی، اما دست ه بود. با قامتی خمیده و عینکی تهیک منشی دبیرخان

 هایی پُر مو.  کوش با دماغی پهن و گوش شناس و سخت وقت
رسیدند با پوزخندی  ام ـ وقتی به من می ام، که به طور قطع بی یار و یاور نبوده دوستانم ـ اگر فرض کنیم دوستانی داشته

کشیدند  ام را می های آویزان مان بود گونه ای بین ساییدند و اگر دوستیِ دیرینه ام می پرسیدند. دستی به شانه وزیانه حالم را میم
زدند. آنگاه،  ام یا اندوهناک، قهقهه می اینکه بدانند از این شوخی شادمان گشته دادند. بی ام را قلقلک می یا پهلوی

 رفتند.  شدند و می دست یا جنباندنِ سر دور میخداحافظی تنها با تکانِ  بی
ای گفتم: هرگز به  کشیدم. روزی در پاسخِ قهقهه شان را انتظار می تر داشتم. گرچه گاهی بازآمدن شان را خوش رفتن

ام چهره در هم کشید و رنجید. گفتم: هیچگاه خوشایندِ من نخواهی بود. رفت و هرگز  خنده وسوسه نخواهم شد! دوست
پرده از حال خود سخن  گشت. بعدها پیغام فرستاد که سخت دلتنگم شده است. شاید در پاسخِ پیامِ دلتنگیِ من چنین بیبازن

اش را نبخشیده  گرفتم. شاید هنوز قهقهه ام انتقام می اش را نخواهم پذیرفت. شاید از اشتیاق گفته بود. اما گفتم هیچگاه مالقات
 بودم.

پوشی تعبیر کنیم،  ام. اگر بخشش را به چشم ام. اما کمتر گناهی را به خاطر سپرده بخشیده)هرگز به میل خود کسی را ن
ام. گرچه در  ها که فراموش کرده دلی اش بخوانیم، چه بسیار سنگ ام. اما اگر فراموشی هرگز چشم از گناه کسی فرونپوشیده

 روزنْ هیچ گیاهی نروییده است.  آن خال، در آن فضای تاریکِ بی
های گندم،  اند. خوشه فرماست. مزارعِ پهناور در آتشی ناگهانی سوخته پایانی حکم ام خشکسالیِ بی هاست که در حافظه سال

ها و  ناشدنی در میان دشت اند. گرسنگی چون عطشی سیراب رنگ به سوی سرزمینی گمشده کوچیده های طالیی سوار بر شاخه
ای به جستجوی  دانم که هیچ جوینده ام. می شمار کشیده ش مصائبی بیا خورده گم شده است. در جستجوی های صیقل تپه

 اش چنین رنج نبرده است.( مطلوب
ی این  که نیروی ویرانگر پوزخندش ـ به واسطه خدمتی سرخورده و دلگیر، درحالی بعدها او را بازجستم، در لباس پیش

و جستجوگر که به بازجویی ایستاده بود و در من گرش تفویض گشته بود. چشمانی دریده  منصب حقیر ـ به چشمان حیله
رتبه ارسال نماید تا او را در جایگاه  اش را بی کم و کاست برای مقامی عالی نگریست. گویی موظف است گزارش دقیق می

قضاوت یا دادرسی برای رسیدگی به کلیات پرونده یاری کند. آهسته در گوش او شغل جدیدش را تبریک گفتم. اما حسن 
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اش تا تسالیش بدهم.  ای کشاندم اش کوشیدم. سودی نبخشید. به گوشه ام را تمسخری زهرآلود پنداشت. به دلداری تنی
 ها کشیدم. دریافتم جز مرگ او را تسالیی نیست. پس برای کشتنِ او نقشه

روز را در هم  نِ سیههای ناامیدا اند. چه آبشارها که استخوان چه آرزومندانی که خود را به جریان سهمگین آب نسپرده
های زیبا را در  ها که چهره شان بپوسد. چه جمجمه های اند، بسیار پیش از آنکه جامه ها که نپوسیده نشکسته است. چه جنازه

ای مهلک درون سینه دفن نکرده است. ماهیان مرده با  های نَفَس را با ضربه مانده ها که ته اند. چه صخره شکافی عمیق نبلعیده
دهند. دالوران  یکی به آب صدقه می شان را یکی های براق اند و پولک ی آب عروج کرده ی برآمده، به سطحِ آلودههای شکم

ای چنگ  اند، با دستی بیرون مانده و خشکیده که به شاخه اند، میان امواج آرام مرداب فروغلتیده میان نیزارها به گِل نشسته
ای خود را از  ی خشکیده توانم سوارِ شاخه توانم بر آب گام بگذارم، نه می اما نه می انداخته است. باید از این رودخانه بگذرم.

اند.  ام رسانده اند و خود را به نزدیکی سایه ام میان نیزارها خزیده سایه به این سوی رود به آن سو برسانم. مهاجمانی بلند قامت سایه
ام را به  اما خرگوشی نیست. گودالْ ویرانیِ گورکنی است که مرگی خرگوش مخفی کنم.  زنم تا خود را درون النه زانو می

بینم. آنقدر دور که  ای دور می گشایم، خود را در آینده شود. چشم می ای در زمان گشوده می نظاره ایستاده است. حفره
 اند.  ام کرده احاطه گریزد. اما به نزدیکیِ این دیوارهای افراشته که از هر سو شده از من می ای فراموش همچون گذشته

های  بینم. نئون اند. از پنجره، خیابانی خلوت و آرام می با این وجود، نه زندانیِ این اتاقم، نه بر در نگهبانی گمارده
بینم. اما نه آنگونه که در من  ها خیابان را می های آینه مانند ساختمان رو به رو. در این آینه ی چند مغازه، و پنجره درخشنده

انگیز نیست. اما شک دارم که بتوانم در  برای بیرون رفتن از اینجا برانگیزد. شاید این خیابان آنقدر که باید هیجان شوقی
ای شوری در من  شود. یا اگر مسئله هاست هیجانی در من برانگیخته نمی باره قضاوتی صحیح داشته باشم. چرا که مدت این

بایست به آنچه که  شود. بنابراین می ای عظیم مبدل می ـ به سرعت به دلهرهشکل کوچک  برانگیزد ـ همانند آن قاب مربع
ام  سردی اندوهناکی احاطه ی عذابی شود دشوارتر از ناکامی. دل کند سخت بدبین باشم. چه بسا مایه ام را جلب می عالقه

کتر بود. آنقدر کوچک که درون کنم کاش کوچ پندارم و آرزو می کند. آنگاه اتاق را بسیار بزرگتر از آنچه هست می می
 توانستم میانِ خودم زندگی کنم. در این صورت، زندانیِ خوشبختی بودم. شد تا می ام جا می سینه

که آینده را  اند؛ در حالی درپی که پیش چشمانم به کمین نشسته افسوس، چگونه از خاطراتم رها شوم؟ از این تصاویر پی
ام که معشوق را خواهد  کنم عاشقی بوده انجامد. گمان می ای اندوهناک می به دلهره کنند. هیجانی ناشاد که پیشگویی می

تواند آلت قتاله باشد. اما  ام. خنجر می ها پیش از سفری طول و دراز به رسم معمولْ سوغات آورده کشت. نه با خنجری که سال
باشد. پیشگوییْ جنایت را رقم خواهد زد، چون  آنکه دستِ تقدیر در کار گاهی دست در ارتکاب جنایت تابع مغز نیست. بی

 ی عطفی در میان خاطراتم.   نقطه
های سفیدش را  اش را از میان جریان خروشان رودخانه بیرون خواهد آورد، با دهانی گشوده دندان ی شوم گذشته، چهره

شک  م. شباهتی هولناک که بیهست شبیه ام بردم به معشوق به من نشان خواهد داد. آنگاه درخواهم یافت بیش از آنچه گمان می
ماندم. با گامی میان  بودم تا زنده می بایست پیشگام می گذاشتم. می کشِ یکی از ما دو تن خواهد بود. باید قدم پیش می نعش

 ای. بدرود ای عشق، بدرود! رود، نه خنجری بود نه چاقوی آشپزخانه
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